
POZVÁNKA NA KURZ

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

ZÁKLADY PSYCHOSOCIÁLNÍ 
REHABILITACE U OSOB 

S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
(zejména schizofrenií, depresí, mánií, psychózou, úzkostí a obsesí)

Dodavatel vzdělávání:
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Termín: 15. 6. a 11. – 12. 10. 2011

Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje – místnost 335 A 
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Lektoři: PhDr. Václava Probstová CSc., MUDr. Zuzana Foitová, 
MUDr. Jan Stuchlík, MUDr. Ondřej Pěč

Cílová skupina: zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností, obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a 

krajského úřadu - sociální pracovníci, kteří zajišťují agendu příspěvku 
na péči, případně agendu dávek pro osoby se zdravotním 

postižením, a tzv. veřejní opatrovníci (zaměstnanci obecních 
úřadů), sociální pracovníci a pracovníci v sociálních 

službách zaměstnaní v sociálních službách, 
které poskytují nebo plánují poskytovat 

služby pro osoby s duševním 
onemocněním



Obsah kurzu: 
lÚvod do oblasti psychiatrické 

rehabilitace, doplnění stávajících znalostí 
a dovednosti účastníků. Moderní psychiatrická 
rehabilitace a podmínky současné praxe v ČR

lProhloubení znalostí a dovedností v oblasti budování 
pracovního spojenectví s uživateli služeb, podpora 
sebeřízení a začlenění osob s duševním onemocněním

lSpolupráce různých profesí v týmu profesí v týmech využívajících 
psychiatrickou rehabilitaci jako metodu práce. 

Výstup: Kurz je akreditován MPSV. Účastník získá certifikát o absolvování kurzu. Podmínkou 
pro získání certifikátu o absolvování kurzu je 80% účast a úspěšná závěrečná zkouška 
formou kolokvia. 
Studenti obdrží materiály modulové výuky zpracované v rámci projektu MATRA III, včetně 
přehledu doporučené literatury: 
1. Matoušek, O., Kodymová,P., Koláčková, J. (2005): Metody sociální práce, Portál 
2. Pěč, O., Probstová, V. (2009): Psychózy, Triton

Součástí nabídky je dotazník účastníkům, jehož cílem je uzpůsobit obsah vzdělávání jejich 
potřebám. Prosíme Vás o odeslání vyplněného dotazníku spolu s přihláškou do kurzu. 

Předběžný program

15. 6. 
9:00 – 17:00 PhDr. Václava Probstová, CSc. 

Budování pracovního spojenectví s uživateli služeb a rodinaminebo pečovateli 
PhDr. Václava Probstová, CSc. 
Vyšetření (jako východisko rehabilitační práce s uživatelemslužeb) 
MUDr. Zuzana Foitová 
Problémové situace v psychiatrické rehabilitaci s akcentem na aplikaci 
teorie psychiatrické rehabilitace

11. 10. 
14:00 – 17:00 MUDr. Ondřej Pěč 

Proces psychiatrické rehabilitace

12. 10. 
9:00 – 17:00 MUDr. Jan Stuchlík 

Podpora self – managementu, sebeřízení a začlenění osob s duševním
onemocněním do komunity jako cíle psychiatrické rehabilitace 
a její aplikace v terénní práci 

Přiložené závazné přihlášky zasílejte, prosím, nejpozději do 31. 5. 2011 elektronicky přímo 
na adresu pořadatele: baresova@rpkk.cz 
nebo poštou na adresu: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 
130 00  Praha 3 
Bližší informace k uvedenému vzdělávání: 
Zuzana Barešová, tel. 222 515 305, 606 311 105 nebo 
Olga Dacková, tel. 353 502 521; 736 650 216 

Přihláška bude ke stažení rovněž na webové adrese Karlovarského kraje: http://www.kr-
karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OP_lids_zdroje/IP_dušnem.htm a na stránkách projektu v sekci 
„Akce“ http://www.rpkk.cz/akce.html

Dodavatel projektu 

Řehořova 992/10, 130 00  Praha 3 
tel./fax: +420 222 515 305

e-mail: info@rpkk.cz

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

www.rpkk.cz 


